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Klasická veta, ktorá sa spája s jazdou na automate je:  

„S tým vie jazdiť aj cvičená opica. To je ľahké. Tam nemáš čo 

pokaziť.“ 

 

Avšak rozdiel je jazdiť a jazdiť. Pravdou je, že dopraviť sa z bodu A do bodu 

B ťažké rozhodne nie je, priam detsky jednoduché, oproti jazde na manuálnej 

prevodovke. Preto sa môže zdať, že pokaziť nie je čo. Možno hneď nie a ani po 

jednej neodbornej jazde. Ale rozhodne nemožno tvrdiť, že „stačí stláčať dva 

pedále“ a je to! Hoci sa jazda na automate neučí v autoškole, aj takáto jazda má 

svoje princípy a treba si ich osvojiť. Každý automat je iný, preto je potrebné sa na začiatku s autom zžiť.  

Nešetrnou a nesprávnou jazdou automatická prevodovka trpí a je viac náchylná na poruchy. Preto aj na automate 

je potrebné naučiť sa správne jazdiť.  

 

photo:  © anyaberkut / Dollar Photo Club 

http://vymena-oleja.prevodovka-automaticka.sk/


                                                      http://vymena-oleja.prevodovka-automaticka.sk/  tel.č. 0904 224 224 

 

 

 

 

 

 

Tento mýtus je tak starý ako automatická prevodovka sama a názory na to sa 

rôznia. Internetové diskusie sú plné „kvalifikovaných“ vysvetlení, prečo olej 

nemeniť, prípadne meniť. Ale kde je pravda? Nečudo, že bežný užívateľ auta je 

z týchto informácií zmätený. Ani výrobcovia áut do tohto zmätku nevnášajú o nič 

viac svetla. Práveže oni sú pôvodcami tohto mýtu, keďže uvádzajú, že náplň 

v automatickej prevodovke je doživotná. Na základe toho by sa mohlo javiť, že 

výmena oleja v automatickej prevodovke nie je potrebná. Avšak životnosť auta je 

výrobcami stanovená približne na 150 000 km.  

Z uvedeného vyplýva: Áno, je pravda, že náplň do automatickej prevodovky 

je doživotná. Ale nie je možné túto informáciu vykladať tak, že olej v automatickej prevodovke meniť netreba. Výmena je 

nutná najlepšie ešte pred skončením „životnosti“ auta. 
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MÝTUS Č. 3: 

VÝMENU OLEJA V AUTOMATICKEJ PREVODOVKE ZVLÁDMETE AJ SAMI. 

 

 

 

 

Pre profesionálov je výmena oleja v automatickej prevodovke hračka. Tí však 

robia každý deň niekoľko takýchto výmen. Tak ako pri každej „kutilskej“ práci aj tu 

platí, že sa nájdu takí, ktorí si v poriadku a bez problémov vymenili olej 

v automatickej prevodovke aj sami. Avšak samozrejme sa nájdu aj takí, ktorých 

návšteva špecializovaného servisu neminula a ešte si k tomu aj poriadne 

priplatili. Takže je to len na vás, či sa na to odhodláte a risknete to.  

My, na základe prípadov, ktoré každý deň v dielni zažívame, vám však 

takúto domácu výmenu neodporúčame.  
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Tu je to podobné ako pri výmene oleja podomácky. Ak mechanik takúto 

výmenu ešte nerobil a nemá znalosti o automatických prevodovkách, môže 

napáchať viac škody ako úžitku. Takáto výmena oleja sa vám niekoľko násobne 

predraží následným poškodením prevodovky.  

Automatická prevodovka je veľmi zložitý a citlivý mechanizmus, preto je 

potrebné pri akomkoľvek zásahu vyhľadať odborníka. Dôležité je navštíviť 

autoservis, ktorý sa špecializuje na opravu automatických prevodoviek a má 

dostatočné skúsenosti s ich opravami.  
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VODOVIEK.  

  

 

 

 

 

Hovorí sa kvalita nadovšetko. Pri automatických prevodovkách to však platí 

dvojnásobne. Nakoľko ide o veľmi citlivý mechanizmus, šetriť pár desiatok eur sa 

nevypláca. Môže sa stať, že niekoľkonásobne viac, než to čo ste ušetrili, budete 

musieť investovať do opravy.  

Preto je potrebné používať iba originálne certifikované oleje špeciálne určené 

pre daný druh automatickej prevodovky. Použitie nekvalitného oleja prevodovku 

čiastočne alebo úplne znefunkční alebo závažne poškodí.                     V autoservise 

už vedia aký je ten naj pre vašu prevodovku. 
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Pri výmene oleja v automatickej prevodovke je potrebné okrem oleja vymeniť aj filter. Avšak len pri tých druhoch 

automatických prevodoviek, kde sa dá k filtru dostať. Ide o papierové filtre, ktoré 

je nutné vymeniť spolu s olejom.  

V automatických prevodovkách TF80CS, AW5550 a vo všetkých vyrábaných 

Aisin Warner (používané v autách Volvo, Opel, Citroen, Peugeot, Renault,...), sa 

nachádza jemné kovové sitko. Toto sitko je integrované priamo do prevodovky 

a mení sa len pri oprave automatickej prevodovky.  

To znamená, že ak sa k filtru nie je možné dostať, postačujúca je iba 

výmena oleja.  Ak neviete, aký druh automatickej prevodovky máte, navštívte náš 

autoservis a my vám radi poradíme.   
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Toto je najzávažnejší argument, ktorý odporcovia výmeny oleja v automatickej prevodovke uvádzajú. To čo sa zamlčí 

je fakt, že pokiaľ sa takéto čiastočky v oleji nachádzajú, automatická prevodovka by sa vám poškodila tak, či tak a samotná 

výmena oleja v nej tento proces len urýchlila. Na výmenu oleja je už v tomto okamihu neskoro. Na takejto automatickej 

prevodovke sa už prejavujú čiastočné chyby, avšak s menšou intenzitou. Preto možno tieto chyby zatiaľ ani nepociťujete 

a nevnímate. Ale už v tejto chvíli je vaša automatická prevodovka pokazená a tento proces je nezvratný. Jediná rada, ktorú 

pre vás v takejto situácii máme: „Začnite šetriť.“  

Nemožno však z toho vyvodiť, že samotná výmena oleja je zlá a netreba ju vykonávať, lebo sa vám automatická 

prevodovka pokazí.  Práve naopak. Jedine včasnou výmenou oleja v automatickej prevodovke môžete takýmto situáciám 

predchádzať. Preto nečakajte kým bude neskoro a objednajte sa u nás na výmenu oleja ešte dnes. 

 

 

http://vymena-oleja.prevodovka-automaticka.sk/


                                                      http://vymena-oleja.prevodovka-automaticka.sk/  tel.č. 0904 224 224 

 

 

 

 

 

 

Tu treba odlišovať adaptáciu prevodovky od adaptácie po výmene oleja. Adaptácia prevodovky sa vykonáva priebežne 

počas celej prevádzky vozidla, ide o naučenie radenia prevodovky na štýl jazdy 

vodiča. Adaptácia po výmene oleja je funkcia, ktorá sa nastaví po pridaní nového 

oleja do automatickej prevodovky. Je to potrebné nastaviť kvôli hladkej prevádzke, 

pretože sa zmení tlak  následkom viskozity oleja.  

Aj tu platí, že je to odlišné od typu automatickej prevodovky. Adaptáciu je 

potrebné vykonať len u niektorých typov, ide o špeciálnu funkciu v diagnostickom 

prístroji. Či je nutné takúto adaptáciu vykonať mechanik zistí až po pripojení 

diagnostiky k riadiacej jednotke.  

V každej riadiacej jednotke je iný softvér, preto ak si nie ste istý, či je 

potrebná adaptácia aj vo vašom prípade navštívte nás a my vám radi pomôžeme.   
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